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           जंगराभधे अजून काऱोख होता. 
सगऱीकड ेळांत ळांत होत. सगऱे प्राणी ससु्त होते. 
लायाही ऩडरा होता. झाडाची ऩान गऱून ऩडत नव्हती. 
गलताचं ऩातही हरत नव्हत.  

            अस कां होत.....भाहहत आहे ? कायण ती लेऱच 

अळी होती. हदलस आणण यात्र मांच्मा भधरी......यात्र 

संऩत आरी होती आणण हदलस उजाडतच होता. ..... 



            जंगरातरी यात्र खूऩ काऱोखी असते 
आणण हऱू हऱू संऩते 
            ही गोष्ट सरुू होते तेव्हा जंगरात खूऩ 

काऱोख होता. आणण लातालयण खूऩ  गयभ होते. 
सगऱे प्राणी ससु्त होते......ऩण सगळ्मात 

ससु्त  होता लाघ.....! 

              जंगराभधनू जाणामाा एका यस््माच्मा 
कडरेा असरेल्मा झाडाच्मा खारी लाघ ऩहुडरा होता. 
ऩान, पुर, गलत माभधे स्लत:रा रऩेटून 

घेतल्माभऱेु तो कुणारा हदसणं ळक्मच नव्हत. 

शळलाम काऱोखही होताच.... 



अचानक आकाळातनू प्रकाळाची नतयीऩ आरी आणण 

आकाळ, जंगर, एव्हढच काम ऩण हलाही उजऱामरा 
रागरी.  
 

तेव्हाच जंगराच्मा भध्मालरून जाणामाा ्मा रांफरचक 

यस््मालरून ........खऩू दयू ..अगदी क्षऺतीजातलऱ, जजथे 

जशभन आणण आकाळ एकत्र आल्मासायखे 

बासतात......नतथे कुणणतयी चारत होतं..... 



आता लाघ झोऩेत असल्मासायखा लाटत होता. ऩण 

्माच्माकड ेननयखून ऩाहहरत तय तुभच्मा रऺात मेईर की 
्माचा एक डोऱा .....कुणीतयी चारत मेत होत......्माच्मा 
हदळने े......थोडा ककरककरा झारा होता.  
 

लाघाचा एक डोऱा असा ककरककरा होतो ्मालेऱी तुभच्मा 
रऺात मामरा हल की लाघ झोऩरेरा नव्हताच...जसा 
तुम्हारा लाटत होता.  
 

आता चारत मेणाय 'कुणीतयी' .....ज्मारा लाघ डोऱा 
ककरककरा करून फघत होता....जलऱ जलऱ मेत चाररं 

होत....यस््मालयचा उजेड लाढत चाररा होता आणण आता 
......चारत मेणायं कुणीतयी तुम्ही ऩाहू ळकत होता.  

-----  

.........आश्चमा लाटर ंना..... 



तो एक सुंदय उंट होता.  

.......खऩूच सुंदय उंट ! ्माच ेडोऱे कयड्मा यंगाच े

होते. सकाऱी सकाऱी पेयपटका भायण्मासाठी 
ननघारा होता. भान ताठ लय करून, डौरदाय 

संथ  ऩाऊरे टाककत ........सकाऱच्मा प्रसन्न, ननभाऱ 

लातालयणाचा आनंद घेत......ताफंसू होत जाणाय 

आकाळ ननयखत....... 

 

्माचलेऱी ऩाराऩाचोळ्मात, झाडाखारी ऩहुडरेरा 
लाघ वलचाय कयीत होता की हा सुंदय उंट झाडाच्मा 
सालरीच्मा कडऩेमतं आरा की ्माच्मालय झडऩ 

घारामची....... 



ऩण......्मा यस््मालरून हऱू हऱू आऩल्माच 

नादात चारत मेणामाा उंटारा ऩहाणाया एकटा 
लाघच नव्हता...... 
्मा झाडालय, लाघ ऩहुडरा होता ्माच्मा फयोफय 

लय, एका उंच पांदीलय एक लानय फसरे होत.े 

्मारा कल्ऩना होती की लाघाच्मा भनांत काम 

चाररेर ंआहे. ्मान ेअजजफात आलाज न होऊ 

देता एक नायऱ तोडरा आणण भनाळी वलचाय 

केरा की लाघ उंटालय झडऩ घारामच्मा ऺणी 
फयोफय ्माच्मा डोक्मालय नायऱ ऩाडीन.  



उंट यस््मालरून डौरदायऩणे चारत ऩढेु 

मेतच होता. चारतांना तो कधी उजलीकड,े 

कधी डालीकड ेफघत होता. आकाळ आता 
अधधकाधधक प्रकाशळत होत चाररं होत.  



ऩण ्मा सुंदय उंटारा फघणाये पक्त लाघ 

आणण लानयच नव्हत.े 

्माच झाडालय एक छोटी खायऩण फसरी होती. 
ती आऩल्मा चभकणामाा डोळ्मांनी सला ऩहात 

होती. ती हऱूच आलाज न कयता लानयाच्मा 
भागे ्माच्मा ळऩेटी जलऱ मेऊन फसरी आणण 

स्लत:ळी म्हणारी, “लानय लाघाच्मा डोक्मालय 

नायऱ ऩाडामरा ननघेर ्माचलेऱी भी ्माची 
ळऩेटी काऩनू टाककन!” 



आताही उंट यस््मालरून डौरदायऩणे 

चारत ऩढेु मेतच होता. चारतांना तो कधी 
उजलीकड,े कधी डालीकड ेफघत होता. 
आकाळ आता अधधकाधधक प्रकाशळत होत 

चाररं होत.  



्मा सुंदय उंटारा फघणाये पक्त लाघ, लानय, 

आणण खायच नव्हत.े ....तय एक छोटा ऩऺीहह 

होता. आणण ्माच्मा रऺात आर होत की लाघ, 

लानय आणण खाय मांच्मा भनात काम वलचाय 

चारर ेआहेत. तो भनाळी म्हणारा,  “ला, भरा 
भाहहत आहे भी काम कयणाय आहे.......ही खाय, 

लानयाची ळऩेटू काऩण्मा आधीच भी भाझ्मा 
ऩंजाच्मा नखांनी खायीच्मा डोक्मालय हल्रा 
कयीन.”  

 

आता लाघ इतका फेचनै झारा होता ्मारा 
आऩरी ळऩेटी जस्थय ठेलणे अळक्म होत.े तो 
ळऩेटी एकदा माफाजूरा तय एकदा दसूमाा फाजूरा 
हरलामरा रागरा. 



इथे तय उंट जलऱ मेत होता......जास्त जलऱ 

मेत होता. समूा ताऩत होता. ......आणखी ताऩत 

चाररा होता. लातालयण चांगरच गयभ होऊ रागरं 

होत....आणखी गयभ होत चारर होत..... आणण उंट 

झाडाच्मा सालरीजलऱ मेऊ रागरा.....तसे लाघ, 

लानय, खाय, ऩऺी सगऱे सालध होऊन तमायीत 

फसरे होते.  



उंट अचानक थांफरा. ्मान े्माची उंच भान 

आकाळाकड ेलऱवलरी. एव्हढ भोठ्ठ तोंड उघडून 

भोठ्ठी जांबई हदरी आणण आऩल्मा शभठ्ठास 

आलाजांत म्हणारा , “लाटतं.....आता ऩयत 

जाल.....” 



लाघ फघतच याहीरा....खय म्हणजे तो उंटालय 

झडऩच घारणाय होता......... 

ऩण ्मान ेउंटालय झडऩ घातरी नाही...... 

आणण लानयान ेनायऱ झाडालरून ऩाडरा नाही.... 

खायीनेही लानयाची ळऩेटी काऩरी नाही..... 

आणण ऩऺानेही खायीलय हल्रा केरा नाही... 

्मा सलांनी ठयवलरेरे काहीच केरे नाही.... 



थोडा लेऱ सगऱेच ळांत होते....कसराच 

आलाजही आरा नाही. 
छोटा ऩऺी जोयजोयात हसामरा रागरा. 
्माचा आलाज सगळ्मा जंगरात घभुरा. खाय 

ची ची कयामरा रागरी. लानय आनंदान ेउड्मा 
भायामरा रागरे. जंगल्मातल्मा सगळ्मा 
प्राण्मांना आलाजाने जाग आरी. ते वलचायामरा 
रागरे, "काम झारे? ..काम झारं?” 



आता तुम्हारा भाहहत आहे , काम झार ं

होत.......काहीच झार नव्हत.....तो सुंदय उंट 

यस््मालरून ऩयत गेरा होता...ज्मा लाटेलरून तो आरा 
होता.  
लाघ राजेने काऱोख्मा जंगरात गुऩचऩु ऩयत गेरा. 
......आकाळात आता समूा चभकामरा रागरा होता.  

सभाप्त 


